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Abstrak 
 
Pemanfaatan gelombang electromagnet dengan daya dan 

frekuensi tinggi sangat jarang dilakukan, namun kedua 

kombinasi ini dapat diterapkan sebagai pemanas pada 

reservoir minyak berat. Dalam dunia perminyakan, minyak 

berat didefinisikan sebagai minyak yang memiliki densitas 

kurang dari 22,3o API dan memiliki viskositas tinggi yang 

mengakibatkan reservoir minyak berat sulit untuk mengalir. 

Salah satu cara yang efektif untuk memroduksi minyak berat 

adalah dengan menggunakan teknik thermal recovery. Pada 

penelitian ini gelombang mikro yang digabungkan dengan 

fluida nano ferro digunakan untuk memanaskan minyak 

tersebut. Dengan teknik ini, gelombang mikro akan 

memanaskan partikel-partikel air dan fluida nano ferro yang 

berada di reservoir kemudian memanaskan minyak sehingga 

viskositasnya turun. Penelitian ini dilakukan berdasarkan 

eksperimen di laboratorium dengan cara mensimulasikan 

reservoir dalam bentuk sandpack  untuk pemanasan 

gelombang mikro. Dari proses pemanasan gelombang mikro 

ini juga diketahui bahwa laju pemanasan berbanding lurus 

dengan daya keluaran dan konsentrasi nano ferro. 

 
Kata kunci: Minyak berat, pemanasan gelombang mikro, 

nano ferro, viskositas 
 
 

1. Pendahuluan 
 

Gelombang elektromagnetik adalah perpaduan antara 

gelombang elektrik dan gelombang magnetik yang merambat 

dengan fasa sama sehingga menciptakan suatu bentuk energi 

panas. Pada pemanasan reservoir menggunakan 
elektromagnetik, gelombang diradiasikan dari elektrode-

elektrode ke dalam formasi minyak, adanya fluida dan 

material dalam formasi menciptakan hambatan bagi aliran 

sehingga intensitas rambatan gelombang menurun dan 

mengubah energi menjadi panas [1].  
Ada dua metode pemanasan reservoir minyak 

menggunakan gelombang elektromagnet yaitu counter-curren t 

flow dan co-current flow[2]. Pada metode counter-current flow, 

pemanasan dilakukan pada satu sumur produksi yang sama. 
Pada kondisi ini pemanas dipasang pada sumur dan  produ ksi 

dilakukan bila minyak sudah mencair. Metode kedua adalah 
co-counter flow dimana metode ini dilakukan 

 
 
 
 
pada dua sumur minyak yang berdekatan dimana satu 

sumur berlaku sebagai sumur injeksi dan sumur yang lain 

berlaku sebagai sumur produksi, seperti tampak dalam 

gambar 1. Pada sumur injeksi pemanas dipasang untuk 

menginduksi sumur produksi hingga minyak mencair dan 

dapat diproduksikan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Pemanasan elektromagnetik untuk co-current 

flow[2] 

 
Pemanasan dengan gelombang elektromagnetik bisa 

dilakukan dengan dua metode yaitu menggunakan frekuensi 

rendah (50 Hz berupa gelombang listrik) dan menggunakan 

frekuensi tinggi ( 2450 MHz berupa gelombang mikro).  
Pemanasan dengan frekuensi rendah (sering disebut 

Ohmic Heating) terjadi bila arus AC melalui mekanisme 

konduksi ionik, dialirkan melalui reservoir minyak dan 

energi listrik diubah menjadi panas. Ciri pemanasan dengan 

metode ini yaitu kedalaman penetrasi dari gelombang tinggi 

namun intensitasnya rendah. Artinya area yang terkena 

dampak pemanasan luas namun suhu pemanasan yang 

dihasilkan rendah. Sedangkan penggunaan gelombang 

dengan frekuensi tinggi, biasa disebut gelombang mikro, 

adalah gelombang elektromagnet yang memiliki panjang 

gelombang 1 cm hingga 1 m atau memiliki frekuensi yang 

sama dengan 300 MHz hingga 30 GHz[3]. Pada pemanasan 

menggunakan gelombang mikro, gelombang mikro dipilih 

karena memiliki frekuensi yang tinggi sehingga apabila 

meradiasi partikel-partikel polar yang terdapat di reservoir, 

misalnya air dan atau nano ferro, akan mengakibatkan 

perubahan dipol sehingga partikel tersebut berosilasi dan 

menghasilkan panas.  
Untuk  memperoleh temperatur pemanasan yang lebih 



 

Seminar Nasional Microwave, Antena dan Propagasi (SMAP) 2018 Unpak, ID #08  

 

ISSN : 2252-701X 
29 

 

 

  
 
 

 
 
dan 
 

 
 
 
 
 

Berdasarkan persamaan di atas tampak bahwa 
koefisien serapan adalah gabungan dari beberapa fungsi 
karakteristik batuan yaitu konduktifitas, permeabilitas, 
permitivitas dan fungsi frekuensi dari radiasi medan 

elektromagnetik. Persamaan umum perubahan 
temperatur untuk pemanasan elektromagnetik pada 
sumur minyak diperlihatkan pada persamaan 4, yaitu: 

sandpack berlangsung, qo = 0, maka dapat diperoleh 

temperatur pada jarak dan waktu tertentu seperti 

ditunjukkan pada persamaan 6 yaitu: 
 
 
 
 
 
 

Mengingat Cpt dan α adalah konstanta bahan dari 

sandpack dan Cpt dan α tidak dapat diukur karena 

keterbatasan peralatan maka konstanta bahan dari sandpack  

didefinisikan seperti persamaan 7 yaitu: 

 

 

2. Konfigurasi Pemanasan Dengan Gelombang 
Mikro 
 
 Penelitian ini dilakukan dengan mensimulasikan reservoir 

dalam bentuk sandpack . Sandpack  dibuat dari 
mencampurkan pasir silica berukuran 45-50 mesh dengan 
campuran fluida yang terdiri dari minyak mentah dengan 
densitas 22 oAPI, brine dengan densitas 1,024 gr/ml dan 

salinitas 15.793 mg/l, emulsifier berbasis minyak dan 
nanopowder berupa jenis bubuk hematit (α-Fe2O3) atau 
disebut juga sebagai nano ferro dengan ukuran partikel < 50 
nm. Emulsifier dipergunakan agar air menjadi fasa terdispersi 

dan minyak menjadi fasa pendispersi sehingga dapat 
diasumsikan bahwa air terdispersi secara homogen di dalam 
minyak. Komposisi dari sandpack dapat dilihat dari tabel 1 di 

bawah ini. 
 

Tabel 1. Komposisi sandpack.  
 Param e te r Nilai 

 Bulk Volume pasir (ml) 500 

 Volum e fluida (ml) 160 

 Volum e brine (ml) 32 

 Volum e minya k (ml) 123,3 

 Volum e emulsi fie r (ml) 4,8 

   

 

Fluida nano ferro dibuat dengan mencampurkan brine 

dengan bubuk hematit. Berdasarkan penelitian Santoso [5] , 

maka pada eksperimen ini dipilih konsentrasi nano ferro 

sebesar 14 ppm, 10 ppm, dan tanpa nano ferro. Brine dan 

nano ferro dicampur menggunakan sonicator selama 20 

menit. Sandpack  tersebut akan dipanaskan menggunakan 

gelombang mikro untuk melihat perubahan temperatur 

yang berpengaruh pada perubahan viskositas minyak.

 

 

2.2 Evaluasi Penurunan Viskositas Minyak 

 

Berdasarkan persamaan pemanasan elektomagnetik 

yang terdapat pada persamaan 4, persamaan tersebut dapat 

dijadikan dalam bentuk gradien temperatur terhadap waktu 

yang ditunjukkan pada persamaan 5 yaitu: 

 

Dengan  tidak ada aliran  minyak  selama  pemanasan 

 

  

 

2.1 Peralatan Riset 

 

2.1.1Rangkaian Pembangkit Gelombang Mikro 

Rangkaian pembangkit gelombang mikro yang dipakai  
diambil dari microwave oven model P90D23L-ZS[6]. Daya 
masukan untuk rangkaian ini sebesar 1300 Watt dengan 
daya keluaran maksimum sebesar 900 Watt. 

 

2.1.2 Magnetron Gelombang Mikro 

 

 
Koefisien serapan daya (α) bergantung pada karakteristik 

dari media yang menyerap medan listrik tersebut yang 
diperlihatkan pada persamaan 2 yaitu: 

 tinggi, secara umum dapat dilakukan dengan menaikan daya 

pembangkitan atau menambah waktu pemanasan namun cara 

ini dapat berdampak pada nilai keekonomian dari produksi 

minyak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektifitas 

pemanasan gelombang mikro tanpa menambah daya maka 

ditambahkan fluida nano kedalam reservoir. Fluida nano 

merupakan brine yang dicampurkan dengan partikel nano yan g 

memiliki sifat kemagnetan yang baik. Fluida nano ini berperan 

sebagai tambahan partikel polar pada reservoir yang dapat 

berosilasi akibat radiasi gelombang mikro sehingga 

menghasilkan panas. Dengan berosilasinya partikel nano ini 

diharapkan dapat diperoleh temperatur reservoir yang lebih 

tinggi tanpa adanya kenaikan daya. 

2. Persamaan Pemanasan 
Elektromagnetik 

2.1 Koefisien Serapan[4] 

Untuk media rambat yang linier dan homogen dengan arah 
radiasi medan +x, serapan yang terjadi akan mengikuti 
persamaan 1, yaitu: 
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